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Referat styremøte 19.11.20 kl. 19.00

.

Deltagere: Britt, Anders, Kurt, Jan, Tor Einar, Vegard (Delvis)
Forfall: Martin, Tove
Orienteringssaker:
 Økonomi: v/Vegard.
o NBK har opprettet nettbutikk i Vipps.
o Vi tar en første runde på budsjett 2021 i neste styremøte.
 RU møte v/Jan og Anders
o Mangler referat enda fra møtet 11.11.
o RU arbeider med mandat til datagruppen.
o Feilføring av UK høystatusløp starter i dogweb.
o «VK billetten» utvides pga. lite mulighet for starter pga. magesykdom 2019 / Covid-19
2020. Står hos FKF for beslutning nå.
o Grunnkontingent økning, ønske fra NKK. Alle klubbene er imot dette.
 Status:
o DK (Distriktskontakter) v/Britt.
- Britt minner DKene om å sende inn årsrapport 2019 og årsplan 2020 til Tor
Einar for innlegging i Breton infoen.
o Avlsrådet v/Anders.
- Startet på å få til et samarbeide med Danmark.
- Arbeider med å få inn sæd fra Danske hannhunder.
- Utveksling av dommere med Danmark.
- Har behandlet henvendelse fra 47 tisper i år.
o Kalender 2021 v/Martin.
- I rute, kalender er i trykken.
o 3 HQ avlesere v/Martin.
Det undersøkes om det er mulig å gjennomføre en digital samling med opplæring.
Venter på avklaring med Dr Reiner Beuing.
o Helsegruppa v/Anders.
- Gruppa har fått materiale / uttrekk fra datagruppa.
- Ser status i dag sett i forhold til hensikten ved innføring i 2004.
Oppfølgingssaker:
 18/20: Nye medlemmer – familiemedlemmer. v/Tor Einar.
o Ingen oppdatering.


27/20: Sak til Årsmøte – Endringsforslag eller Benkeforslag v/Vegard.
o Utsettes til neste møte.
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 34/20: Prøveledelse Breton prøven.høst og vinter v/Tove.
o Prøveleder på plass for NBKs Lavland-, Høst-, Vinter-prøver.
 35/20: Nettbutikken v/Kurt.
o Betalingsløsning med Vipps er funnet.
o Prisene må justeres, da enkelte varer selges med tap. Priser settes av Kurt.
o Ryddesalg på gamle varer / deles ut som premier.
o Kurt trenger tilbakemelding på hva som trengs av premier på prøver og utstillinger i
2021.
 36/20: Sponsorer v/Kurt.
o Avtalen med Royal Canin. Ser ut til at avtalen kan forlenges.
 37/20: Årsmøte 2021 v/Tor Einar.
o Tor Einar informerer om framdriften for digitalt årsmøte 13. februar 2021.
o OBOS har en løsning for gjennomføring av digitalt årsmøte som er fritt tilgjengelig for
alle lag og foreninger med organisasjonsnummer.
o Best egnet til konkrete saker / valg. Ikke egnet for diskusjoner /debatter.
o Medlemmene inviteres med link til møtet, og verifiseres med hjelp av mobiltelefon.
o Opplegg for avstemninger.
o En viss mulighet for spørsmål/svar i forkant av avstemningen, men ikke for endringer til
vedtaksforslag.
o Selve årsmøtet med avstemning kan gå over en uke slik at alle har mulighet til å få
stemme.
o Ikke behov for fullmakts stemmer.
 40/20: Styremøter høsten 2020 v/Tor Einar.
o Neste møte: 10.12 klokken 19.00
 41/20 Datagruppa v/Jan.
o Per i dag har vi ingen nye kandidater.
o Vi utarbeider en kravspesifikasjon / jobb beskrivelse for bruk på nettsidene (Jan).
 42/20: Bretoninfoen og tidsfrister frem til Årsmøte v/Tor Einar.
o Styrende frister/datoer fra vedtektene:
 Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
(Utført med vedlegg til kalenderen, senest 19.desember)
 Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før
møtedato. (9. januar)
 Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker
før møtedato. (9. januar)
 Innkalling (Bretoninfoen) senest 2 uker før årsmøtet. (30. januar)
 Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar (13. februar)
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 43/20: Facebook sidene våre, mangel
. på redaktør rettigheter v/Anders.
o Tilbud fra Dicom. Vi går videre på dette. Oppstartsmøte 25.11.
 44/20: Manglende mulighet for felles uthenting av bilder for HQ avlesning v/Anders.
o Vi har hatt dialog med NKK, og har via jurist sett på våre muligheter for rett til
uthenting av bilder.
o Jurist ser ingen mulighet for at NBK kan hente ut bildene kollektivt.
o Bildene må sendes fra Veterinær eller direkte fra eier. Det er eier av bildet som må
håndtere dette, og eventuelt hente ut bildene fra NKK.
o Styret i NBK tar dette til etterretning.


46/20: Landstreff 2021 v/Jan.
o Landstreffet tilpasses situasjonen i forhold til Covid-19
o Vi ser an situasjonen utover våren, og arrangerer i henhold til de muligheter vi da vil ha.
o Vi kan ikke iverksette bestillinger / planlegge noe for sommeren på nåværende
tidspunkt da vi ikke vet hvordan situasjonen vil være.

Nye Saker:
 47/20: Drift og administrasjon av NBK v/Anders.
o Kriterier for oppmerksomhet ved død / andre familiære hendelser må lages.
o Britt sjekker om det allerede finnes noen retningslinjer for oppmerksomhet til
medlemmer ved familiære hendelser.
Eventuelt:
 Svar fra NKK ang innhenting av røntgenbilder v/Anders.
o Se sak 44/20.
 Honorar til tillitsvalgte v/Anders.
o Det var en runde på dette i det forrige styre.
o Det har vært en dialog med Fuglehunden i forhold til godtgjørelse til FH redaktørene.
o Vi har ikke honorarer, men utgiftsgodtgjørelse for tillitsvalgte.
o Vi korrigerer slik at våre redaktører har likt honorar. Vegard informerer berørte.

Tor Einar Jørgensen
Referent
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